
“Wanneer ik er niet ben voor mijzelf, wie is er dan voor mij?
Maar als ik er alleen voor mijzelf ben, wat ben ik dan?
Indien niet nu, wanneer dan wel?”

- Citaat Hillel I de Oudere
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Het Zenuwcentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een team 

van top specialisten die veel ervaring hebben met zenuwoperaties voor ernstige pijn. Hun 

ervaring heeft geleid tot nieuwe inzichten. In combinatie met de recente ontwikkelingen in 

verschillende onderzoeksvelden op top niveau in Nederland wordt het mogelijk om een 

wereldwijde doorbraak te maken op het gebied van pijnbestrijding.

Visie: Het creëren van vernieuwende oplossingen voor patiënten met 
onbehandelbare pijn. Pijnloos is het doel. 

Missie: Wereldwijd onbehandelbare pijn verminderen door ontwikkeling en 
implementatie van nieuwe therapieën.

Essentie
Pijn moet voor het eerst zichtbaar gemaakt kunnen worden in de bron, op een scan van het 

zenuwstelsel door:

1. Het samenbrengen van aanwezige kennis

2. Focus op pijnbestrijding

3. Gebruik van bestaande technologieën

Dit opent de weg naar ontwikkeling van innovatieve therapieën die pijn lokaal en zonder 

bijwerkingen kunnen aanpakken.

Pijn is een complex proces. Terwijl acute pijn ons helpt te overleven, vormt chronische pijn een 

persoonlijk drama1 en een maatschappelijk probleem dat in Nederland naar schatting 50 miljard 

Euro per jaar kost2.

Ernstige chronische pijn heeft vele oorzaken. Pijn bereikt via meerdere zenuwschakels uiteindelijk 

de hersenen. Bij chronische pijn is het vaak moeilijk om te achterhalen waar het veroorzaakt 

wordt en via welke zenuwschakels het in de hersenen komt. Pijn wordt daarom in het eindstation 

behandeld: de hersenen worden verdoofd. Vaak werkt deze vorm van pijnstilling slechts matig 

of beperken de bijwerkingen van de medicijnen de levenskwaliteit. Pijnstilling is onvoldoende en 

veel patiënten zijn onbehandelbaar.

De ontwikkeling van een scan waarop pijn te zien is, is een vitale eerste stap om te achterhalen 

waar de pijn lokaal uitgeschakeld moet worden: in de eerste zenuwschakel.

1 56 % van de Nederlanders met chronische pijn vinden hun pijn behandeling onvoldoende. Referentie: Breivik H, 

Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and 

treatment. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333.

2 Referentie: Breivik H, Eisenberg E, O’Brien T; OPENMinds. The individual and societal burden of chronic pain in Europe: 

the case for strategic prioritisation and action to improve knowledge and availability of appropriate care. BMC Public 

Health. 2013 Dec 24;13:1229.
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Zeer geavanceerde specialistische kennis en technologie zijn al in Nederland aanwezig. 

PainLess wil ze samen brengen om dit doel te bereiken. Nu kan een belangrijke stap gemaakt 

worden in het oplossen van een groot maatschappelijk probleem. Het eindresultaat zal een 

verbeterde levenskwaliteit zijn voor duizenden mensen en een enorme kostenverlaging voor 

de Nederlandse maatschappij. Dit kan gerealiseerd worden door bundeling van kennis en 

door de focus te richten op pijn.

Er zal er een internationaal kennis centrum ontstaan dat wereldwijd bijdraagt aan het 

verminderen van onbehandelbare pijn. De nieuwe en innovatieve behandelwijzen zullen leiden 

tot een uniek Dutch Pain Institute dat hoogwaardige zorg biedt aan patiënten met ernstige pijn 

die nu nog onbehandelbaar zijn.
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Pijn
Pijn is essentieel voor onze overleving en van vitaal belang voor het behoud van een gezond 

lichaam. Pijn is een waarschuwing van ons lichaam om aan te geven dat er iets mis is. De zenuw 

die het pijnsignaal detecteert stuurt dit signaal naar de hersenen, waar de signalen worden 

geregistreerd en verwerkt. Verwerking leidt tot actie, zoals het terugtrekken van je hand bij een 

scherp letsel.

We onderscheiden twee soorten pijn: acute pijn en chronische pijn. Acute pijn ontstaat plotseling 

en verdwijnt als de schade is hersteld. In sommige gevallen blijft de pijn echter bestaan. Als de 

pijn langer duurt dan 6 maanden spreken we van chronische pijn.

Bij chronische pijn is er vaak sprake van weefsel- of zenuwletsel ontstaan door een ongeval, 

operatie of ziekte. De zenuwbeschadiging leidt ertoe dat de zenuw permanent signalen afgeeft 

die in de hersenen geregistreerd worden als pijn. Zelfs al de oorspronkelijke ziekte genezen is.

Onbehandelbare continue pijn is het gevolg. Pijn beheerst dan alles, 24 uur per dag. Soms helpt 

geen enkel medicijn of zijn de bijwerkingen zo ernstig dat een normaal leven onmogelijk 

geworden is.
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Je hebt nergens last van en je 

gaat voor een routine controle 

naar de tandarts. Deze adviseert je 

preventief je verstandskies te laten 

trekken. Dat doe je. Er wordt een 

zenuw geraakt. Vanaf dit moment 

leef je in vreselijke pijn. Een pijn in je 

hoofd die al het gewone onmogelijk 

maakt. Je kunt je niet meer 

concentreren, je kunt niet meer 

werken. Je leven wordt van de ene 

op de andere dag ondraaglijk. 

Dit is het verhaal van Esther, 34 jaar, 

piloot.

Stel je voor:

Je hebt met keihard werken een 

eigen bedrijf opgebouwd. Het 

loopt goed en je hebt er plezier in. 

Totdat een metalen plaat van 1000 

kilogram op jouw been valt. In een 

seconde verandert je leven. Het 

bot verbrijzelt en een zenuw wordt 

beschadigd. Vanaf deze dag leef je 

in constante pijn, nu al jaren. Niets 

helpt. Lopen is amper mogelijk. 

Werken gaat niet meer door de pijn. 

Het bedrijf heb je noodgedwongen 

moeten sluiten. 

Dit is het verhaal van Paul, 40 jaar, 

zelfstandig ondernemer

Stel je voor:
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Pijn komt van het Latijnse poena, straf, en het Griekse poinè, ποινή betaalde prijs. Zowel de 

persoonlijke als de maatschappelijke kosten van pijn zijn hoog. 

Impact van Pijn
In Nederland leeft 18% van de bevolking met chronische pijn1. Elk jaar komen er 13.530 mensen 

bij met ernstige pijn. Velen blijven pijn houden of hebben veel last van bijwerkingen van hun 

medicatie en zijn uitbehandeld. “U moet er mee leren leven” krijgen zij te horen van hun specialist. 

Een ondragelijke situatie. Stel je voor dat jij hiermee zou moeten leren leven. Bijna één op de 

vijf patiënten met onbehandelbare pijn wordt depressief, één op de drie kan niet meer werken. 

Veroordeeld tot levenslang lijden.

De directe en indirecte kosten van pijn voor Nederland zijn per jaar naar schatting 50 miljard Euro2.

Verdieping: de medische feiten
Pijn is een complex proces, een keten van interacties en deelprocessen die gelijktijdig plaatsvinden. 

De eerste stap in dit proces is de beschadiging van weefsel of zenuwen door ziekte of letsel. Dit 

leidt tot het actief worden van afweercellen en prikkeling van speciale pijn zenuwcellen. Deze 

maken bepaalde moleculen aan waardoor “pijn” signalen ontstaan in de hersenen.

Bij aanhoudende prikkeling of schade kunnen de moleculen en afweercellen een eigen leven 

gaan leiden of kunnen zenuwcellen afsterven. Het gevolg: zelfs als de beschadiging van het 

weefsel is hersteld (de aanvankelijke oorzaak van de pijn) worden er toch pijnsignalen naar de 

hersenen gestuurd. Soms kan een beschadigde zenuw geopereerd worden en daarmee de pijn 

weggenomen. Dit kan lang niet altijd. Behandeling is dan vaak moeilijk en chronische pijn het 

gevolg. Het is cruciaal snel te weten welke zenuwcellen betrokken zijn om te voorkomen dat 

permanente pijnsignalen ontstaan. Dit is helaas nog niet mogelijk.

De exacte mechanismen die leiden tot chronische pijn bij zenuwschade zijn nog niet 

opgehelderd. Er is nog veel onbekend. Dit beperkt de behandel mogelijkheden.

1 Bron: Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on 

daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006

2 Zie appendix voor statistieken over pijn en de kosten van pijn
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Wat we wel weten is dat elke pijnprikkel via verschillende opeenvolgende schakelpunten in 

het zenuwstelsel het eindpunt bereikt: de hersenen. Het eerste zenuwschakelpunt waar de 

pijnmoleculen gemaakt worden kan gezien worden als de bron van de pijn. Dit schakelpunt ligt 

vlak buiten de wervelkolom.

Aan beide zijden langs de wervelkolom liggen 

31 van deze schakelpunten. In totaal zijn er 62. 

Bij intense pijn is het met de huidige kennis 

niet mogelijk om precies te achterhalen 

in welke van de 62 schakelpunten de pijn 

geactiveerd wordt.

Het is daarom niet mogelijk om de betrokken 

zenuwschakelpunten, de bron, te identificeren. 

Hierdoor is therapie van pijn op de meest 

logische plaats, namelijk lokaal in het eerste 

schakelpunt, niet mogelijk.
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De huidige situatie
Patiënten met pijn gaan naar hun huisarts en vervolgens, zo nodig, naar een medisch specialist. 

Zij worden door deze verschillende specialisten verspreid in het land behandeld. Iedere specialist 

heeft zijn eigen ervaring en wijze van handelen en kijkt vanuit één bepaalde invalshoek.

Er zijn ook pijnklinieken waar verschillende disciplines samenwerken: een specialist op het 

gebied van bijvoorbeeld reuma, diabetes of kanker en een anesthesioloog/pijnspecialist, 

fysiotherapeut, psycholoog en een revalidatie arts. Deze klinieken zijn gericht op behandeling 

van pijn op specifieke gebieden (bijv. rug of kanker) en patiënten worden er volgens de huidige 

kennis behandeld.

Op dit moment wordt ernstige pijn meestal eerst behandeld door de hersenen te verdoven met 

krachtige pijnstillers zogenaamde narcotica (zoals morfine). Vaak werkt de pijnstilling matig of zijn 

de bijwerkingen, zoals sufheid, erger dan de kwaal.

Dit leidt er toe dat de behandeling voortijdig wordt gestaakt. Pijnbehandeling is dan onvoldoende. 

Effectieve lokale therapie, op de plaats waar de pijn veroorzaakt wordt, is nog niet mogelijk. Een 

groot deel van de patiënten blijft daardoor onbehandelbaar.
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Nieuwe inzichten
In toenemende mate worden ernstige pijnpatiënten verwezen naar het zenuwcentrum van het 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor een expert opinion. Het Zenuwcentrum, een 

initiatief van Prof. Dr. Martijn Malessy, is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met 

zenuwschade en heeft een internationaal erkende reputatie. De koppeling van patiëntenzorg en 

basaal wetenschappelijk onderzoek welke hier tot stand is gebracht is wereldwijd uniek. Bij deze 

ernstige pijnpatiënten kunnen zenuwen zelfs chirurgisch worden behandeld.

In de afgelopen jaren is gebleken dat een deel van de ernstige pijnpatiënten in het zenuwcentrum 

door een operatie alsnog gedeeltelijk of geheel van hun pijn kunnen worden afgeholpen.

Helaas geldt dit niet voor iedereen. Met de huidige middelen is de grens bereikt. Maar het 

opereren van beschadigde zenuwen bij deze moeilijke pijnpatiënten heeft geleid tot nieuwe 

inzichten. In de toekomst moeten patiënten sneller en anders behandeld worden. Hiervoor is het 

noodzakelijk om snel te weten in welke van de 62 schakelpunten de pijnzenuwcellen worden 

geactiveerd. De moleculen en afweercellen in de betrokken schakelpunten die de bron van de 

pijn vormen, moeten worden geblokkeerd.
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De volgende stap
De eerste noodzakelijke stap is het ontwikkelen van een innovatieve technologie:

De Pain Snapshot. Een MRI scan die laat zien welke van de 62 zenuwschakelpunten de bron van 

de pijn vormt. Het zichtbaar maken van een sensatie, pijn, is baanbrekend en wereldwijd uniek.

Het zal leiden tot:

1. lokale verbeterde diagnostiek

2. verbeterde behandeling

3. monitoren van de effecten van interventies

4. preventie van het ontstaan van permanente zenuwschade

5. nieuwe inzichten over oorzaak en beloop van pijn

6. ontwikkeling van nieuwe lokale medicatie

Nieuwe manier van behandelen
De Pain Snapshot zal belangrijke nieuwe inzichten geven in de oorzaak en het beloop van pijn 

en vormt een brug naar ‘personalized medicine, pharmacogenomics en theranostics’. Het maakt 

verbetering van therapie en ontwikkeling van nieuwe-, lokale-medicatie mogelijk. Nederland 

heeft de geschikte infrastructuur en technologie om dit project te hosten. Verder heeft zij 

een groot aantal top wetenschappers die in ander verband al met verregaand onderzoek van 

deelprocessen van pijn bezig zijn. Zij zijn gemotiveerd om hun kennis in te zetten voor het 

oplossen van het pijnprobleem.

De aanwezige kennis in het Zenuwcentrum en daarbuiten zal gericht moeten worden op 

pijnbestrijding bij de bron. Pijn zal in het eerste zenuwschakelpunt moeten worden geblokkeerd 

zodat het signaal de hersenen niet bereikt.

Samenbrengen kennis
Om deze stap te kunnen realiseren is een geïntegreerde aanpak en kennisbundeling nodig. 

Hiervoor moeten onderzoeksvelden die in klassieke zin zijn afgebakend gaan samenwerken. Het 

PainLess consortium met focus op pijnbestrijding bestaand uit zenuwchirurgie, pijngeneeskunde, 

nanomedicine, immunotherapie, gentherapie, bio-mechanical engineering, anatomie en imaging 

moet in het leven geroepen worden.

Wereldwijd is er nog geen samenwerkingsvorm tussen deze onderzoeksvelden.
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Hoe gaat de toekomst eruit zien?
Patiënten met hevige oncontroleerbare pijn krijgen een Pain Snapshot. Het is dan direct 

duidelijk welke van de 62 zenuwschakelpunten betrokken zijn bij de pijn. Lokale therapie 

gericht op de aangedane zenuwschakelpunten kan snel worden gestart. Doordat we de pijn 

niet meer in de hersenen behandelen met sterke pijnstillers (symptoomtherapie) blijft de 

patiënt gevrijwaard van de bijwerkingen van deze geneesmiddelen. De pijn neemt nu af zonder 

de versuffende bijwerkingen.

De persoonlijke en maatschappelijke winst is hoog:

• het functioneren normaliseert

• de levenskwaliteit gaat omhoog

• de afhankelijkheid vermindert

• de kosten van de zorg nemen af

• de productiviteit neemt toe

• deelname aan het arbeidsproces wordt weer mogelijk

• de kosten voor sociale ondersteuning nemen af

Dit wordt mogelijk gemaakt door het nieuw te vormen hoogwaardig kennis centrum waar patiënt 

en wetenschap samenkomen met hetzelfde doel: het verminderen van onbehandelbare pijn; 

waar nieuwe therapieën ontwikkeld en geïmplementeerd worden.

Een multidisciplinair centrum dat diepe en brede kennis heeft van oorzaak (specialisatie) 

en gevolg (pijn) en hoogwaardige zorg kan bieden aan patiënten met ernstige pijn. Het pijn 

kenniscentrum is de horizon van morgen.
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Onderzoek en ontwikkeling
• Vorming PainLess consortium 

• Ontwikkelen van de Pain Snapshot

• Testen van gentherapie in onderzoeksverband

Samenbrengen van de volgende onderzoeksvelden: zenuwchirurgie, pijngeneeskunde, 

nanomedicine, immunotherapie, gentherapie, bio-mechanical engineering, anatomie en 

imaging. Op elk van genoemde velden zijn in Nederland op dit moment topwetenschappers 

aanwezig. Allen zijn benaderd en hebben grote interesse getoond in deze samenwerking.

De organisatie van het pijnkenniscentrum zal worden gestructureerd en aanstelling 

van extra wetenschappelijk en administratief personeel gerealiseerd binnen de 

bestaande structuur van het LUMC, de TU Delft en het Nederlands Instituut voor 

Neurowetenschappen. Voor de ontwikkeling van de Pain Snapshot zullen experimentele 

studies in het laboratorium worden verricht. De aanwezige state-of-the-art technologie 

wordt hiervoor ingezet.

Implementatie en analyse
• Pain Snapshot is toepasbaar en wordt gecombineerd met gentherapie in het 

laboratorium

• Pain Snapshot wordt toegepast in de chronische pijnpatiënt in onderzoekverband

• Participatie van het bedrijfsleven (farmacie, medische technologie) en 

zorgverzekeraars wordt geeffectueerd

Dit leidt tot de noodzakelijke structuur voor implementatie van de Pain Snapshot bij 

patiënten met onbehandelbare pijn.

Pijncentrum: Dutch Pain Institute
• Pain Snapshot is beschikbaar voor patiëntenzorg

• Eerste gentherapie trial bij patiënten met onbehandelbare pijn

• Center of Excellence op het gebied van pijn met een loketfunctie en een vast 

team van experts wordt gecreëerd

Dit centrum zal wereldwijd het eerste Center of Excellence zijn op het gebied van pijn. Zij 

biedt hoogwaardige zorg aan patiënten met zenuwschade en ernstige onbehandelbare 

pijn: Dutch Pain Institute onstaat.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

3
jaar

3-7
jaar

10
jaar

Plan van aanpak in 3 Fases
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Value Creation
Patiënt:
Levenskwaliteit. Nieuwe lokale behandelwijzen, preventie. Professionele zorg, hoogwaardige 

dienstverlening. Innovatieve en state-of-the art behandelmethodes in een Nederlandse instelling.

Wetenschap:
Kenniscentrum op internationaal niveau voor pijn. Verwachte doorbraken op het gebied van 

chronische pijnbestrijding. Unieke samenwerking tussen wetenschappers op het snijvlak van 

zenuwchirurgie, pijngeneeskunde, nanomedicine, immunotherapie, gentherapie, bio-mechanical 

engineering, anatomie en imaging.

Het team:
Topspecialisten op het hoogste niveau. Uitdagend werk voor de beste neurochirurgen, 

anesthesiologen/pijnspecialisten, neurologen, moleculair neurobiologen, radiologen en 

werktuigbouwkundig ingenieurs.

De Nederlandse maatschappij:
De kosten van chronische pijn zijn hoog voor de maatschappij. De socio-economische voordelen 

van pijnbestrijding zijn dan ook enorm. Dit project zal bijdragen aan verlaging van kosten 

gerelateerd aan gezondheidszorg en reductie van kosten gerelateerd aan uitkeringen in het kader 

van ziekte, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Het consortium heeft een internationale aantrekkingskracht op talent en specialisten. Dit is goed 

voor de Nederlandse economie en de reputatie op het gebied van medische specialisatie en 

technologische innovatie.

Van R&D naar een pragmatische toepassing die bijdraagt aan het oplossen van een groot 

maatschappelijk probleem, een aansprekend voorbeeld van waar een klein land groot in is.

Wereldwijd:
Pijn is een wereldwijd probleem. De technologie en nieuwe behandelmethodes kunnen 

internationaal toegepast worden en bijdragen aan de wereldwijde vermindering van 

onbehandelbare pijn.
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Bibliografie M.J.A. Malessy
Martijn Malessy (1960), M.D., Ph.D.,  Hoogleraar Zenuwchirurgie,  Leids Universitair Medisch Centrum

Als zoon van een neuroloog wist hij al jong dat hij 

arts wilde worden. Zijn gaven en talenten stuurden 

hem in de richting van de microchirurgie. Zijn intuïtie 

bracht hem in de neurochirurgie waar hij koos voor de 

specialisatie van zenuwchirurgie. Hier wordt gewerkt 

met hechtmateriaal dat dunner is dan een haar.

Malessy is een bevlogen zenuwchirurg 

gespecialiseerd in het herstel van zenuwen. Hij voert 

jaarlijks vele operaties uit die vaak langer dan 10 uur 

duren en waarbij één verkeerde beweging van een 

millimeter onherstelbare schade aan kan richten. Geen 

tijd voor plas- of eetpauzes. Een man met een passie 

en een missie.

Als niemand het meer weet, weet Malessy wel raad. Hij krijgt de bijzondere gevallen en ze 

bellen hem vanuit de hele wereld voor advies. Onlangs ontving hij in San Francisco de Kline 

Award van de American Association of Neurological Surgeons (AANS) ’s werelds meest 

prestigieuze prijs voor zijn bijdragen aan de zenuwchirurgie. Geprezen door collega’s en door 

zijn patiënten; op de zorgkaart van Nederland geven zij hem een 10 voor luisteren, informatie 

en behandelen.

Professor Malessy studeerde medicijnen in Gent en Leiden. Hij werd in het LUMC en het Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam opgeleid tot neurochirurg. In 1995 werd hij lid van de 

neurochirurgische staf van het LUMC. In 1999 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift 

getiteld Brachial Plexus Surgery: Factors affecting functional recovery.

Sinds 2011 is hij hoogleraar en hoofd van de zenuwchirurgie in het LUMC. De zenuwchirurgie 

is een specialisatie van de neurochirurgie die zich richt op de behandeling van zenuwletsels, 

zenuwbeklemmingen en tumoren in zenuwen.

In 2012 richtte hij het eerste Nederlandse Zenuwcentrum op. In het Zenuwcentrum wordt 

in multidisciplinair verband gestreefd naar het optimaliseren van zorg voor patiënten met 

zenuwletsel, zenuwbeklemmingen en tumoren. Hij geeft hier leiding aan een team van 10 

experts. Ook is hij verantwoordelijk voor het zenuwonderzoek aan het LUMC.

Hij is de president van de American Society for Peripheral Nerve (ASPN) en lid van de The 

Peripheral Nerve Surgery Committee of the World Federation of Neurosurgical Societies. 

Tevens heeft hij een aanstelling bij het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN).

Een belangrijke bijdrage van Malessy aan het veld van de neurochirurgie is de introductie van 

een nieuwe zenuwhersteltechniek bij baby’s met zenuwletsel aan de arm dat ontstaat tijdens 
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Dokter Malessy vind ik de beste neurochirurg van Nederland, zo niet van de wereld. Mijn 

cases heeft hij besproken met de beste collega’s in de hele wereld. Dankzij hem heb ik het 

gered en is mijn zenuw tumor, hoe moeilijk ook, verwijderd!

Een zeldzaamheid onder de artsen. Empathie en betrokkenheid heeft hij hoog in het 

vaandel staan. Hij behandelt de patiënt als mens en niet als nummer. Een unieke man!

Wat een verademing, een arts die na bijna 4 jaar onduidelijkheid en onzekerheid in één 

gesprek heel veel duidelijkheid gaf en ook een duidelijke oplossing zag. Binnen twee 

maanden is onze zoon succesvol door Dr. Malessy geopereerd. Hij is een zeer kundig arts 

die ook echt de tijd voor je neemt. Wij zijn zeer dankbaar dat hij onze zoon geholpen heeft. 

Dankzij Dr. Malessy kan hij weer verder met zijn leven.

Dit is wat zijn patiënten over hem zeggen:

de geboorte. Hij ontving voor zijn onderzoek naar hersenplasticiteit na zenuwletsel en herstel 

de H. Verbiest Prijs van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie.

“Het is mijn wil een patiënt weer een normaal leven te geven. Mijn drive om een pijncentrum 

op te zetten is het gevoel van machteloosheid wanneer ik mensen als Esther en Paul niet kan 

helpen in de bestaande structuur terwijl ik ervan overtuigd ben dat we dat wel zouden kunnen 

als we de krachten bundelen. Er is zo veel unieke kennis en ervaring opgedaan dat het hoog tijd 

is voor een volgende stap naar de oplossing van pijn”.

Begrip over pijn begint bij de patiënt. Wat speelt er? Hoe werkt het? Wat is er aan te doen? 

Dankzij jarenlange samenwerking met neurologen, revalidatieartsen en orthopeden heeft 

Dr. Malessy een hele rijke mix aan ervaring gekregen met patiënten met pijn. In de afgelopen 

20 jaar is het totale spectrum voorbijgekomen waardoor inzichten zijn opgebouwd die 

bouwstenen bieden voor de volgende stap. Daarnaast is Dr. Malessy een van de weinigen die 

ook daadwerkelijk beschadigde zenuwen die pijn veroorzaken gezien en geopereerd heeft en 

daardoor weet hoe therapeutische interventies er in de toekomst uit moeten gaan zien.
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Pijn in 
Nederland:
€50 miljard per jaar
De kosten van pijn voor de 
maatschappij. 

18%
van de bevolking heeft chronische pijn.

1 op de 5
patiënten wordt depressief.

1 op de 3 

kan niet meer werken.

Duizenden mensen 
zijn onbehandelbaar en zijn 
veroordeeld tot levenslang lijden.

Samenvatting
PainLess creëert vernieuwende oplossingen voor 
patiënten met onbehandelbare pijn. Pijnloos is het doel.

Het probleem
Elk jaar krijgen duizenden mensen over de hele 

wereld te horen dat hun pijn niet te behandelen 

is. Ze moeten er mee leven. Pijn veroorzaakt 

veel leed en miljarden aan kosten.

Pijn
kent vele oorzaken en heeft een belangrijke 

waarschuwingsfunctie. Via een zenuwnetwerk 

en verschillende schakelpunten wordt het 

pijnsignaal naar de hersenen gestuurd. Zelfs 

als eenwaarschuwing niet meer nodig is, 

of de ziekte genezen, kan het pijn netwerk 

aan blijven staan. Pijn is dan een chronische 

ziekte geworden. Sterke pijnstillers verdoven 

de hersenen en werken versuffend. Lokale 

behandelingen zijn lang niet altijd effectief. We 

kunnen nog niet achterhalen waar de bron van 

de pijn zit.

Naar pijnloos
Voor PainLess ligt de oplossing bij pijnbestrijding in de bron: het eerste zenuwschakelpunt. Als 

het signaal hier geblokkeerd wordt bereikt het de hersenen niet meer.

Painless wil met Uw hulp de Pain Snapshot ontwikkelen: een foto waarop pijn zichtbaar is. Het 

zichtbaar maken van pijn is uniek en wereldwijd baanbrekend. Het is vooral een vitale eerste stap 

om te achterhalen waar de pijn lokaal uitgeschakeld moet worden. PainLess wil lokale therapieën 

ontwikkelen en implementeren voor betere behandeling en preventie. Pijnloos is het doel.

Zeer geavanceerde specialistische kennis en technologie zijn al in Nederland aanwezig. PainLess 

wil ze samenbrengen om dit doel te bereiken en een internationaal pijn instituut tot stand 

brengen. Het Leids Universitair Medisch Centrum steunt het PainLess initiatief.
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20 miljoen € = totale minimale budget
Basis
groep vermogende particulieren op basis van 10 jaar 

Fase 2
participatie van het bedrijfsleven (farmacie, medische technologie) 
en zorgverzekeraars

Fase 3
participatie van overheid en bedrijfsleven

Planning
Fase 1: Onderzoek en ontwikkeling 3 jaar

• Vorming PainLess consortium van top onderzoekers

• Ontwikkelen van nieuwe technologieën (Pain Snapshot)

• Testen van therapie in onderzoekverband

Fase 2: Implementatie en analyse 3-7 jaar

• Pain Snapshot is toepasbaar en wordt gecombineerd met therapie in het lab

• Technologie toegepast in de chronische pijnpatiënt in onderzoekverband

Fase 3: Pijncentrum: Dutch Pain Institute 10 jaar

• Pain Snapshot is beschikbaar voor patiëntenzorg

• Therapie trials bij patiënten met onbehandelbare pijn

• Het eerste Center of Excellence wereldwijd op het gebied van pijn met loketfunctie voor 

patiënten en een vast team van experts

Financiering

De toekomst
Van een patiënt met ernstige pijn wordt een 

Pain Snapshot gemaakt. De plaats van de pijn 

activiteit is hierop zichtbaar. Er wordt gemeten 

wanneer pijn zijn waarschuwende functie 

verliest en een last wordt. Een lokale interventie 

blokkeert het pijnsignaal naar de hersenen.

Resultaat
• Pijn wordt voor het eerst in beeld gebracht 

(Pain Snapshot)

• Nieuwe lokale therapieën worden ontwikkeld

• Pijn wordt effectief aangepakt in de bron, 

zonder negatieve bijwerkingen

• Verbeterde levenskwaliteit voor duizenden 

mensen

• Afname van maatschappelijke lasten
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Statistieken
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34% 13%

31%
22%

Employement status
(n = 4668)

Impact of pain on employement
(n = 4215)

Mean time lost from work due
to pain in the past
6 month (n = 1980) = 7.8 day

Pain impacts on
employement

Pain does not 
impact on
employement

09 0807060504030

74
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2010 100

% respondents

Full time

Part time

Retired

Not employed

Impact van pijn op de werksituatie
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Relevante websites
www.zenuwcentrum.org

www.lumc.nl

www.dimi.eu

www.iasp-pain.org

www.opendisdata.nl

www.leidenbiosciencepark.nl

www.chdr.nl

http://www.zenuwcentrum.org
http://www.lumc.nl
http://www.dimi.eu
http://www.iasp-pain.org
http://www.opendisdata.nl
http://www.leidenbiosciencepark.nl/science_and_education
http://www.chdr.nl


Stichting Fondsenwerving PainLess 
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